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Yttrande avseende Trafikverkets Samrådsremiss för 
Ostlänken, delen Sjösa - Skavsta i Nyköpings kommun 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 2022-01-13 tagit emot ovanstående ärende för 
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande. 

Byggandet och driften av ostlänken mellan Sjösala-Skavsta kommer att påverka grundvattnet i området, 
både kvalitativt och kvantitativt. Framför allt är det viktigt att i miljökonsekvensbeskrivningen utreda 
och förklara påverkan på beslutade miljökvalitetsnormer för de två ingående grundvattenförekomsterna 
Larslundsmalmen-Nyköping (WA26972797) samt Pormagasin, Skavstafältet (WA94710065). SGUs 
Checklista påverkan grundvattenförekomst (sgu.se) kan användas som hjälp. Vattenkvaliteten i 
Larslundsmalmen får inte försämras då den redan har otillfredsställande kemisk grundvattenstatus vad 
avser bekämpningsmedel. Båda förekomsterna riskerar att inte uppnå god status och en ny verksamhet 
får inte medföra ett ökat äventyrande för uppnåendet av beslutade miljökvalitetsnormer för kemisk eller 
kvantitativ status. Det är särskilt viktigt att utreda och införa tillräckliga skyddsåtgärder så att tågbanan 
varken i anläggningsskedet eller vid drift medför ökad risk för kvantitativ påverkans eller kemisk 
påverkan på vattenkvaliteten i vattentäkten. 
 
Grundvattenförekomsten Skavstafältet har nyligen karterats lokalt av SGU. Det kommer inom kort att 
publiceras nya avgränsningar för grundvattenmagasinet på SGUs kartvisare. I SGU kartvisare finns det 
också publicerat nya jordartskartor för området. 
 
Då det inom den planerade bansträckan finns ett flertal påverkanskällor för föroreningar och att det 
finns förhöjda halter av föroreningar i området kring den tänkta banvallen, anser SGU att bedömningen 
”måttlig påverkan” inte är relevant för ”risk för mobilisering av föroreningar”. Ökad eller ändrad 
spridning av föroreningar är en av kvalitetsfaktorerna för klassificering av kvantitativ status. Om det 
finns risk för att bortledning eller infiltration av grundvatten medför att föroreningar får ökad eller 
ändrad spridning bör det bedömas till ”stor påverkan”. Detta gäller särskilt om föroreningar sprids 
inom en dricksvattenförekomst eller kan påverkan grundvattenberoende ekosystem. Bedömningen 
måttlig påverkan är inte heller lämplig att generellt tillföra påverkan som endast sker under byggfasen. 
Även en tillfällig grundvattenbortledning under en känslig tidsperiod för ett ekosystem kan leda till 
irreversibla skador, likaså kan stora mängder föroreningar mobiliseras även vid kortare 
grundvattenbortledningar. Varje bortledning behöver därmed bedömas vad avser påverkansgrad för det 
aktuella området och den aktuella tidsperiod som bortledningen sker.  
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Kartan över förorenade områden visar på de lokaler där förorenande verksamhet har bedrivits. Det är 
dock viktigt att beakta att flera av föroreningarna, till exempel PFAS, kan transporteras långa sträckor 
och har också påträffats i höga halter långt från utsläppsplatsen. Stora delar av området i närheten av 
flygplatsen är därmed att betrakta som riskområde för föroreningar. 
 
Då det inom området har påträffats förhöjda halter av föroreningar i grundvattnet är det mycket viktigt 
att utreda lämplig hantering av bortlett grundvatten (till exempel dränvatten, länshållningsvatten, 
dagvatten etc) och bortgrävda massor. Det är inte lämpligt att förorenat vatten infiltreras i marken eller 
återförs till vattendrag eller fördröjningsmagasin utan rening. Detta gäller både under bygg- och 
driftskedet. Att det bortledda vattnet och massorna har samma sammansättning som i omgivningarna 
innebär inte att de automtiskt kan betecknas som rena, eller inte behöva rening innan återförsel eller 
utsläpp. 
 
Den förväntade miljöpåverkan i delområden (kap 5) beskrivs huvudsakligen som sättningsproblem till 
följd av vattenbortledning. Den förväntade miljöpåverkan utifrån föroreningsspridning i grundvattnet 
behöver utredas och ingå i miljökonsekvensbeskrivningen.  
Miljökonsekvensbeskrivningen behöver innehålla en beskrivning av hur den förväntade miljöpåverkan 
ska kontrolleras och följas upp, både i anläggningsskedet och i driftskedet. Särskilt viktigt är uppföljning 
och kontroll för föroreningsspridning och för säkerheten för vattentäkten.  
 

Beslut i detta ärende har fattats av Enhetschef Mugdim Islamovic. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även Statsgeolog Carola Lindeberg deltagit. Statsgeolog 
Paula Lindgren har varit föredragande. 
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